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  لوطن ا ارض

  والس�م ..لحرب ا ب	ن

 

 شهداء، ونسم01م الحروب، -ي ضحايا يسقطون  الذين ان . وح$#" صراع �ي بل رياضية مباراة الحرب ليست

 قد م0Hم كل يكون  ان بد F . متعددون  بشر هم بل " اعداء" ليسوا التذكارية النصب لهم نقيم وقد 09م ونشيد

 ويخلفون  يموتون  أسر، من بشر ا0Tم ثم .البشر يعان01ا أن يمكن الP" مFO  أفظع - يموت أن قبل - عانى

 معيش_0ا اسلوب -ي أسرة كل يصيب شك F وانق�با والحزن  واليتم الثكل ا\وقوت النف]#" العزاء مع Fسرهم

 ضحايا الشهداء، البشر، هؤFء ان ثم .البشرية عناصرها اكab أو أحد، فقدت قد تكون  ان بعد وآمالها

 من الحروب تبدده أو تخربه أو تدمره ما كل معهم ويفقد مجتمعهم يفقدهم مجتمع من بشر هم حروب،ال

 ليست الحرب ان باختصار . أفضل حياة نحو وتقدم والثقافة للتعليم وفرص للتنمية وموارد للabوات مصادر

  ..وثقا-ي واجتماoي واقتصادي بشري  تخريب أداة �ي بل فقط وحشيا صراعا

 للتقدم منه بد F الذي الشرط هو وحده، والس�م ، الس�م ان أساس عuى ، الس�م إsى الدعوة تصدق هنا من

 xصيلة، xنسانية وظيف_0م Fداء مجتمع كل -ي يتفرغ حيث ، والثقا-ي وxجتماoي وxقتصادي البشري 

 والثقافية ا\ادية اجا{0مح اشباع من مزيد اجل من ا\تاحة مواردهم لتوظيف ا\ادية ظروفهم ضد الصراع

 الرخاء ظل و-ي . ف01م فرد لكل والحرية الرخاء .والحرية الرخاء مجتمع اsى مجتمعهم تطوير أع~" . أبدا ا\تجددة

 يكون  هذا كل استمرار ان غ	0T... aاية F ما اsى والتقدم xنساني ل�بداع ا\وضوعية الظروف تتاح والحرية

 أي يكون  أن ال�زم من وليس . انتقاص بدون  له متاحة مجتمع كل -ي ا\تاحة ا\ادية ا\وارد تظل أن عuى متوقفأ

 وF يتوقف F الذي القادر، ، ا\بدع xنسان ان غ	a له، ا\تاحة ا\ادية ا\وارد بكامل عارفا زمان كل -ي مجتمع

 -ي ؛ كفيل ا\رحلية، تعرجاته النظرعن بصرف أبدا نام تاري�ي كاتجاه xجتماoي التقدم عن يتوقف، ان يمكن

 أن اsى ووسائله أدواته -ي التفوق  مطرد استثمارا يستثمره وأن يملك ما بكل معرفة يحيط ان ، الس�م ظل

 عل01ا ويفرض ، قبل من البشرية عuى فرض ما هو وهذا .والحرية الرخاء بناء -ي لبنة اsى " تراب ذرة " كل يحول 

 عن، تتنازل  وF ، -ي تفرط ف� " الوطن ارض" من، تراب ذرة لكل ا\تساوية مةالقي غدا، عل01ا وسيفرض ، اليوم

aالوطن أرض من ش� �Pلوكان ح aالصحارى  فيا-ي -ي مجهولة بقعة كان أو ، العفن ا\اء من مستنقعا الش� "Pال 

 تعويض أو هدم 0TFا " خيانة " ليست و�ي ." خيانة " التنازل  أو التفريط هذا مثل ويسمون  ، بعد تكتشف لم
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 تكن لم ان خيانة ا0Tا . كذلك تكون  أن الضروري  من وليس فع�، قائم ثقا-ي أو اجتماoي أو اقتصادي لبناء

 التاري�ي البعد " الخيانة " أو " الوطنية " تكتسب و09ذا .عل01ا ستقوم قادمة فلحياة عل01ا متوقفة قائمة لحياة

 تاريخية ملكية ترابه من ذرة وكل الوطن أرض وتصبح . ستقبلا\ أق�#� وب	ن ا\ا�#" أق�#� ب	ن ما يصل الذي

 فحسب مع	ن زمن -ي �ي كما الوطن ارض عuى F الحفاظ �ي الوطنية وتصبح ا\تعاقبة، xجيال ب	ن مش�aكة

 ليس الوطن عuى xعتداء أو الوطنية الخيانة وتصبح القادمة، ل�جيال التاريخية ملكي_0ا بقاء عuى الحفاظ بل

 يفقدون  أي الناس، يموت ولهذا القادم، الوضع {0دد قائمة حالة بل القائم، الوضع {0دد قائمة حالة مجرد

  .القادمة ل�جيال الوطن باستمرارية xحتفاظ أجل من 0Tائيا، باوطا0Tم ع�ق_0م

  اذن،

 ذا ، ا\مارسة -ي حداوا شك� ك�هما، أو أحدهما، يأخذ أن يمكن F ، الفعuي والس�م الس�م، اsى الدعوة فان

  " واحدة قيمة
ً
 النظر بصرف الس�م اsى والدعوة .الوطن أرض بس�مة الس�م ع�قة عن النظر بصرف " وطنيا

 الس�م وممارسة .ا0Tزامية دعوة ف�� منافقة مثالية تكن لم ان دعوة الوطن ارض بس�مة الس�م ع�قة عن

 وبعكس .وطنية خيانة ف�" للهزيمة استس�ما تكن لم ان نالوط ارض بس�مة الس�م ع�قة عن النظر بصرف

 اsى دعوة �ي الP" الحرب اsى الدعوة تصبح مسلوبة، الوطن ارض بان محددة تاريخية ظروف و-ي كله، هذا

 ا\مارسة �ي والتخريب للقتل ممارسة �ي الP" الحرب وتصبح . للس�م الصادقة الوحيدة الدعوة �ي القتل،

  . " للس�م " الصادقة الوحيدة

 موضوoي، أو ذاتي مقياس بكل . الوطن أرض عن ودفاعا له دفعا القتال يبدأ أن بد F العدوان يبدأ وعندما

 ، موضوعيا يسقط ل�عتداء الوطن ارض تعرضت اذا وط~"، مقياس بكل اجتماoي، أو قتصادي ا أو سيا�#"

 ممارسته أو ، ا\عتدين أو الوطني	ن اsى دعوة انتك سواء اليه الدعوة أو ، العدوان ظل -ي الس�م عن الحديث

 كظرف العدوان Fن " موضوعيا " يسقط نقول  ف01ا، ش�a وكل 0Tائيا، تتحرر  لم " الوطن أرض " دامت ما

 الصاد غ	aها، ممارسة F الP" وا\مارسة الوحيدة الدعوة �ي وممارسته القتال اsى الدعوة من يجعل موضوoي

  . الس�م جلأ من " موضوعيا " قة

 " ان بل ، للعدوان " الوطن ارض " تتعرض عندما وقتاF قت� فيصبح يتغ	a الذي هو وحده الس�م مفهوم ليس

 با\وارد ا\عبأ الجغرا-ي ا\كان ذلك ليست الحرب ظرف -ي ا0Tا . جديد مفهوم ذات تصبح ذا{0ا " الوطن ارض

 ويحققون  وثقافية مادية منتجات اsى ا\وارد تلك لتحويل عيةبدا x مقدرا{0م فيه الناس يباشر الذي .ا\ادية
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  الوطن، أرض تصبح الحرب -ي .F . والحرية الرخاء فيه
ً
 ا وقواعد وتدري¡0ا، القوى  لحشد ومكانا للتعبئة، مصدرا

 أصحا09ا مع " الوطن أرض " تدخل أع~" . الضربات لتلقي ودرعا وفر وكر وتكتيك مناورة وميدان " ، نط�ق

 عندما £نه ذلك .الحدود معلوم جغرا-ي امتداد مجرد تكون  أن عن وتكف ومتأثرآ مؤثرا عنصرا ا\عركة تون أ

 وتصفية تدم	a بل xرض، من مساحة اس�aداد مجرد F غايته، تصبح الوطن، أرض تحرير أجل من القتال يبدأ

  .والحرية الرخاء فرص الس�م ظل و-ي الس�م، ليعود ¤بد واsى 0Tائيأ العدوان وقوى  مصادر

 .وتدم	aه وحرقه بل الوطن أرض من جزء عن التخuي الوطن أرض تحرير معركة -ي " النصر " يقت¥#" قد فمث�

 جيوش أمام انسحبوا عندما 1812 عام -ي الناجح xسلوب هذا الرو�#" الوطن عن ا\دافعون  مارس وقد

 من اق�aبت أن اsى النازية القوات أمام انسحبوا وعندما .الغالية مدين_0م فأحرقوا موسكو دخل ان اsى نابليون 

 دون  يحول  ح�P 1956 عام باFنسحاب أمر عندما الناصر عبد جمال الراحل الرئيس مارسه كما . موسكو

  ...بورسعيد -ي أنزلت الP" والفرنسية xنجل	±ية بالقوات الخلف من قواته تطويق

 -ا\عتدين ومطاردة حدوده يتجاوز  ما اsى القتال نقل الوطن أرض يرتحر  معركة -ي " النصر " يقت¥#" قد ومث�

 -ي xستمرار أو xعتداء إsى عود{0م امكان عدم وتأم	ن قواهم وتضييق وتدم	a تعبئ_0م مراكز اsى للوصول  أو

 كان لP"ا xرا�#" بتطه	a تكتف لم عندما الثانية العا\ية الحرب -ي الحلفاء قوات فعلته ما وهذا .ا\قاومة

 أقتحموا بل اس�aدت قد " الوطن ارض " أن بحجة الوطنية حدودهم عند التوقف ثم احتلوها قد النازيون 

 اsى العودة أمكانية من ا\انيا جردوا ثم xبد وإsى واحدة مرة النازي  دولة وحطموا " ا\انيا " العدوان معقل

  ....دولت	ن اsى قسموها بأن xعتداء

  : �ي هامة نتيجة اsى كله هذا من ننت�"

 من لجزء اس�aداد وكل " خيانة " أو هزيمة الوطن أرض من جزء عن تخل كل يعت�F a الوط~" التحرير حروب -ي

 وتصفية تدم	a \تطلبات وطبقا تبعا الوطن ارض من ا\وقف يتحدد انما ،" بطولة " أو انتصارأ الوطن أرض

 ا\عتدية القوى  تصبح ح	ن حينئذ، به، x النصر يتم وF لصراع،ا طال مهما يتم أن بد F الذي العدوان قوى 

 تم قد النصر ويكون  فع� تحررت قد الوطن أرض تكون  عدوا0Tا، استئناف عن دائم شامل كامل عجز حالة -ي

 
ً
 أما هو ، ا\ع~� 09ذا الوطن أرض تحرير يتم أن قبل ممارسته أو للس�م دعوة أية أن تماما يع~" هذا ..فع�

 زمانية فرصة العدوان قوى  منح أو الوطن أرض عuى الوطنية السيادة من جزء عن تخل أو للهزيمة بول ق

  . xعتداء إsى وتعود جديد من قواها لتع¶�ء
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 الحرب مسألة عن الصحيحة ا\واقف ويضبط الصهيوني xحت�ل ضد العربي الصراع عuى ينطبق هذا كل

  . والس�م

 .العربية xرض من مزيد إsى وتجاوز{0ا فلسط	ن وأحتلت العربية xرض uىع اعتدت قد الصهيونية أن

  .العربية xرض خارج . لنشاطها الرئيسية وا\جاFت قياد{0ا مركز يقع عا\ية منظمة والصهيونية

 "الP و�ي .ثقافية او اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية xرض وجه عuى انشطته كل -ي ليتغلغل نشاطها ويتسع

 . ليحتلوها العربية رض F ا اsى ونقل_0م وسلح_0م ومول_0م، ودرب_0م، وعلم_0م، وارغاما، طواعية ال01ود جندت

 وتدرب وتعلم تجند تزال ما الP" و�ي .اسرائيل دولة أسم_0ا جسر رأس العربية xرض عuى اقامت الP" و�ي

 ل�رض احت�لها يجسد الذي الغريب البشري  التكوين لدعم ارغاما او طواعية ال01ود وتنقل وتسلح وتمول 

 العالم دول  " Fب�±از " وثقافية قتصادية وا سياسية مقدرة من تملك ما كل تستعمل الP" و�ى . العربية

 الP" و�ى . اسرائيل اsى الدول  تلك من ال01ود ونقل وتسليح وتمويل وتدريب، وتعليم تجنيد عuى وارغامهم

 مواقف العالم -ي الدول  من كث	a عuى لتفرض وثقافية واقتصادية سياسية مقدرة من تملك ما كل تستعمل

  . العربي التحرر  حركة عن الدعم حجب أو Fسرائيل الدعم

 قوى  وتعبئة حشد مكان �ي أخرى  ودول  وxمريكية xوربية الدول  -ي " ا\عشعشة " الصهيونية ا\نظمة ان

 اسرائيل Fن . اسرائيل من وأقوى  اسرائيل من واك�a . سرائيلا من قدم ا وهم العربية، xرض عuى العدوان

  . أدا{0ا x ليست

 الصدام أداة و0TFا . لعربي ا والشعب الصهيونية ب	ن ا\تقدمة الصدام أداة x ليست الدولة اسرائيل ان

 تزال وما البداية منذ إل01ا اتجهت قد العربية ا\قاومة فان العربية ل�رض الصهيوني ل�حت�ل ال¹ي والتجسيد

 التحرير حرب ير لم الذي xفق ضيق ان غ	x ، aعتداء يجسد الذي الكيان هذا ضد التحرري نضالها تركز

 عuى الصراع ج¡0ة العربية القوى  ترى  ان دون  -دهرا -حال قد فع� ا\حتل الجزء ذلك نطاق -ي x العربية

 حيث الصهيونية ضد أي ا\عادية، القوى  وتعبئة وحشد عتجمي مراكز ضد دفاعا تمارس ان ودون  ، اتساعها

 اسرائيل دولة xرض من تن�±ع ان الغربية القوة استطاعت لو ح�P انه ح	ن -ي هذا . نشاط للصهيونية يكون 

  1967 حرب بعد اسرائيل قادة احد قال فكما .الصراع 0Tاية يكون  لن هذا فان
ً
 كان ماالذي سؤال، عuى ردا

 ستنتقل ئيل اسرا حكومة كانت : قال ..؟ عربية دولة واقامة اسرائيل دخول  استطاعوا عربال ان لو سيحدث

  . اسرائيل دولة ...تعود ان اsى القتال لتواصل الخارج اsى
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 ما ا\حتلة، xرض اميال أو اشبار عد عند حبستنا وقواه ومداه الصراع لطبيعة الضيقة رؤيتنا ان . ا\هم

 من صراعنا واصبح وحده الجغرا-ي للعامل وتكتيكها واس�aاتيجي_0ا الحرب فأخضعنا اس�aجعناه، وما اخذوه

 ظل تحت مؤقت مادي اس�aجاع xول  0" الوطن ارض تحرير " اجل من F " الوطن ارض نس�aجع " ان اجل

 مرة اعلx 01عتداء مخاطر من الوطن ارض وتحرير العدوان، Fسباب تصفية والثاني ، مجددا بالغزو  ال_0ديد

 قوى  مكنت الP" �ي ، قواه وحقيقة الصراع بواقع تحيط F الP" أي الواقعية، غ	a العربية الرؤية ان ... أخرى 

 تعد ان من مكن_0ا الP" �ى xرض، من مزيد عuى فتستوsي لتعود 1948 هدنة -ي انفاسا تلتقط ان من العدوان

 تأخذ بأن مكن_0ا الP" �ي العقبة، خليج عuى ميناء لها يموتق الس�ح مÀ±وعة xرض عuى ل�ستي�ء تعود ثم عد{0ا

 وxستعداد والتدريب للتعبئة 1957 سنة لتبدأ مكن_0ا الP" �ي ،1956 سنة سيناء عuى ل�عتداء الكا-ي الوقت

 -ي خسرته ما وتعوض داخليا تنظيمها تعيد ان من مكن_0ا الP" �ي ،1967 سنة وقع الذي العدوان خطة لتنفيذ

 كنا مرة كل -ي Fننا ذلك .. 1967 سنة احتل_0ا الx "Pرض عuى للبقاء بل جديد، Fعتداء دا استعدا 1973 حرب

 ارض " أن خطأ متصورين ..ال01ا تقدمنا او ع0Hا تقهقرنا الP" وxمتار شبار x ونقيس لنعد أقدامنا تحت ننظر

  ...القتال ذلك أدوات من اجزء وليست قتالنا حركة عuى قيد �ي -الحرب خ�ل -ي -" الوطن

 حالة دامت ما انه -ي شك F . الس�م فرص استكشاف -ي ا\أزق  إsى خطانا تقود أن الضيقة الرؤية هذه وتكاد

 صوت أو ا\دافع صوت التقهقر، أو التقدم مؤقتا، عنه التوقف أو القتاsي النشاط فان قائمة الحرب

 تكون  قد ا\وضوعية واسبابه . الصراع استمرار مع -ا\وضوعية اسبابه توافرت اذا -يتناقض F الدبلوماسية

 عنصرا وليس ذاتي عنصر اليأس Fن الوطن، أرض تحرير من " اليأس " أي النصر، من " اليأس " Ã x#"ء أي

 تدمر ان قبل اي الوطن، أرض تتحرر  ان قبل الس�م وممارسة الحرب حالة ا0Tاء اليأس ومن .موضوعيا

  .. وانالعد قوى  وتصفى

 عuى مقدر{0ا من الدولة تلك وتقدم .الحرب من بدF الس�م علينا تعرض الك�aى  الدول  �ي فا0Tا ذلك، ومع

 " كيسنجرويÄىء السيد ويذهب الحديث ويدور  . القتال عن يغ~" انه تقول  ضمانا العدوان دون  الحيلولة

  ...الحرب حالة ا0Tاء العرب من وبومطل الس�م، أجل من مساعيه الدول  من كث	aا وتبارك ،" كا\اكوك

 من xميال أو وxمتار باFشبار الس�م فرص ويقيسون  ، وقواه مداه للصراع الضيقة رؤيتنا يستغلون  ولك0Hم،

 خيانة، الوطن أرض من ش�a اي عن والتخuي منه، بد F امر الوطن ارض من ش�a كل وأس�aداد . الوطن ارض

 مجرد وليس عليه العدوان قوى  بتصفية الوطن أرض تحرير هو والس�م بالحر  ب	ن الفيصل يبقى ذلك ومع
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  بالس�م ليغرينا الصغرى  أو الك�aى  الدول  تقدمه الذي فما .الوطنية الحدود اsى الزحف
ً
  ؟..الحرب عن بدي�

  .xرض لبعض ثمنا xرض بعض لنا يقدمون  فلسط	ن ارض -ي

 غزة او الغربية الضفة -ي يقدمونه ما ان ." الوطن ارض " عuى مةمساو  اsى الوط~" التحرر  معارك تتحول  وهكذا

 محت� فلسط	ن من بقي ما ان يع~" F هذا ولكن .نحن اصحا09ا، إsى وتعود العدو ع0Hا يتخuى ان عربية ارض

 .آخر شيئا لنفقد شيئا نقبض ذا{0ا، أموالنا من " رشوة " لنا يقدمون  ا0Tم . نحن حقنا من عربية ارضا ليس

 . الوطن أرض انه .فيه التفريط أو عنه التنازل  أو عليه ا\ساومة أحد يملك F الذي ال$#"ء ذلك هو هنا ال$#"ءو 

 

 نرفع الدولة، سجل -ي باسمنا " مقيدة " تكون  أرضآ . سيادة بدون  ارضنا لنا يقدمون  فلسط	ن ارض غ	a و-ي

 اي ،" الس�ح مÀ±وعة" ارض 0TFا تقدمنا اجل من نوظفها وF نستثمرها وF ف01ا نقيم F ولكن رايتنا عل01ا

 الذين اولئك هم ومن .للحياة مصدرآ وليست فارغة \لكية موضوع مجرد الوطن ارض كأن .يحم01ا فمن مجردة

 الدول  تلك لنا تقدم ثم . م0Hم قريبا ا\�aبع ا\مكن xعتداء من يحم01م عمن مجردة أرض -ي للحياة سيذهبون 

 -ي القتال ا0Tاء مع " الحالية " مصالحها Fتفاق صادقة اراد{0ا تكون  وقد . الوطن ارض يرلتحر  ضمانا اراد{0ا

 مصالحها تكون  مستقبل . ا\ستقبل مخاطر ضد الدول  تلك تقدمه ضمان اي ولكن ، العربي النفط منطقة

 غ	x aن من بدوي مستقبل انه .مث� xش�aاكية أو مث�، الوحدة اsى التقدم عن العرب ردع مع فيه متفقة

 ا\رحلة تلك اsى وصل اقتصادها ان �ي تقرر  عندما بالغزو  علنا {0ددنا xمريكية ا\تحدة الوFيات فان مضمون 

  ." xختناق" تسم01ا مرحلة الغامضة

abالدول  تلك ان ..وافدح هذا من اك "Pى تساومنا الuليست اسرائيل و .           ئيل اسرا مع الس�م ع Fرأس أ 

 مركز �ي الP" الصهيونية ا\نظمة وتنشط أرضنا عuى توجد بأن تسمح الذي الوقت -ي هذا الصهيونية، جسر

  تجنيد

 

 عuى تقيم بأن العربية لÈمة ا\عادية للقوى  تسمح اوربا ودول  xمريكية ا\تحدة الوFيات .ا\عتدية القوى  وتعبئة

 وxتحاد العربية xرض إsى ا\عتدين ونقل وتدريب وتعبئة تجنيد غاي_0ا نشاطات وتدير مؤسسات أرضها

 التخuي " بحق " لرعاياه ويسمح الصهيوني والضغط ل�ب�±از -وحدها الخصوصية هذه -ي -يستجيب السوفياتي

 مواطن_0م عن يتخلون  ا0Tم يعلم وهو ا\اركسية قواعد ابسط مع يتفق F لي�aاsي مفهوم وهو اليه، انتما0Éم عن
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 الوطن ارض " عuى للعدوان دعما العربية، xرض اsى وتنقلهم وتدر09م وتعب0Êم الصهيونية تجندهمل السوفيتية

"...  

 صفقة نحضر ان يريدنا السوفياتي وxتحاد .خطوة خطوة الس�م تقدم امريكا . الس�م اsى جميعا عوننا يد ثم

 وطننا، " الوطن أرض " بس�مة له قةع� F زائف س�م هنا ومن هنا من وهو .جنيف -ي واحدة دفعة الس�م

�P0م ارض س�مة من موهوم قدر فيه كان لو حTالعربي الشعب يقنع ان يمكن الذي الوحيد ال$#"ء ان . اوطا 

 العدوان قوى  وتصفي تمنع ان -xقل عuى -هو بأرضنا ارضها س�مة تش�aي  وF لنا، الس�م تريد الدول  تلك بان

 ارضها -ي تنشط ان للصهيونية تبيح دولة اية ان -اموالها وتب�± رعاياها وتع¶�ء أرضها عuى تقيم الP" علينا

 وموضوعيا، فع�، �ي انما رعوي_0ا، حق عن متنازلة الصهيوني للضغط تخضع أو ذا{0ا، سياد{0ا عن متنازلة

 بل صادقة، 0امH الس�م كلمة تكون  F ا\سلك هذا ظل و-ي العربية xمة عuى العدوان قوى  تعبئة -ي تساهم

 الوطن ارض" من لندفع ارضنا، تحرير معركة عن لنكف الحرب، حالة لنن�" الس�م باسم لنا استدراجا تكون 

 النيل من العربية xرض عuى دول_0ا Fقامة جديد من العدة الصهيونية لتعد وفرصة الدول  لس�مة ثمنا الغاsي "

  ..الفرات اsى

 . يكون  لن وهذا

 عصمتËسيفËالدولة

 

  


